
 
П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 2 
от 26.02.2013 година 

 
  Днес 26.02.2013 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра проведе 
заседание на основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА.  

В неговото начало се регистрираха общо 9 съветника. Според присъствения 
списък отсъстващ общински съветник от заседанието с подадено уведомление за 
отсъствие беше един–съответно общинският съветник Ервин Наил Ибрям, и 
отсъстващи от началото на заседанието на Общински съвет бяха трима – съответно 
общинските съветници Ридван Ахмед Кязим, Сания Мустафа Юсуф и Дженгиз Рубил 
Ахмед. 

След проверка на кворума и на основание чл. 27 , ал. 2 от ЗМСМА заседанието 
бе обявено за открито.  
 Председателят на Общински съвет – Ситово г-жа Моазес Джевдет Мехмед 
предложи дневен ред на заседанието.  
 
С резултат от гласуването :  общо  9 общински съветника, гласували: 
9 гласа „ За „  

 
1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Небает Шукри Сюлейман 
6.Никола Георгиев Георгиев 
7.Розин Георгиев Христов 
8.Станчо Борисов Арсов 
9. Ясен Иванов Енев 

0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” 
и 4 - ма  отсъстващи: 
 

1. Ридван Ахмед Кязим 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Дженгиз Рубил Ахмед 
4. Ервин Наил Ибрям 

 
Общинският съвет прие следния  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 
========================     

 
 1.Промени в състава на постоянните комисии в Общински съвет – Ситово. 

Внася : М.Мехмед – Председател  на    
Общ.съвет – Ситово 
 

2.Споразумение за побратимяване с Община Картал-Истанбул,Република 
Турция. 
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Внася : М.Мехмед – Председател на                   
Общ.съвет – Ситово 

3.Докладна записка относно изпълнението и актуализация на бюджета на 
Община Ситово за периода 01.01.2012г.-31.12.2012 година.  

Внася :инж. Н. Неделчев – Кмет на  
Община Ситово. 
 

4.Докладна записка относно приемане бюджета на Община Ситово по 
приходната и разходна част за 2013 година. 

Внася : инж. Н. Неделчев – Кмет на  
           Община Ситово 

 
5.Актуализация на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистота в 

Община Ситово. 
Внася : инж. Н. Неделчев – Кмет на  

          Община Ситово. 
6.Промяна в структурата на ОП”Общински имоти и услуги”-2012” Ситово / 

Приложение № 2 към Правилника за устройство и дейността на ОП/. 
Внася : инж. Н. Неделчев – Кмет на  
   Община Ситово 

 
7.Приемане на Общински план за действие на Община Ситово за подкрепа на 

интеграционни политики през периода 2012-2014 година. 
Внася : инж. Н. Неделчев – Кмет на  
   Община Ситово 
 

8.Приемане Програма за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета и регистрация на домашните кучета на територията на Община Ситово-2013-
2015 година. 

Внася : инж. Н. Неделчев – Кмет на  
   Община Ситово 
 

9.Приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета и регистрация на домашните кучета на територията на Община Ситово. 

Внася : инж. Н. Неделчев – Кмет на  
   Община Ситово 
 

10.Приемане на Общински план за младежта на Община Ситово 2013 година. 
       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
        Община Ситово. 
 

11.  Приемане на План за защита при бедствия в Община Ситово. 
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  

        Община Ситово. 
 

 12.Докладна записка относно преобразуване на част от имот публична общинска 
собственост в частна общинска собственост и изграждане на параклис за духовни и 
молитвени нужди на гражданите в с.Попина,Община Ситово,област Силистра. 

Внася : инж. Н. Неделчев – Кмет на  
  Община Ситово 
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 13.Докладна записка относно разпореждане с част от имоти-публична общинска 
собственост в с.Слатина, допълнена съгласно Заповед №АК-02-4/06.02.2013 г. на 
Областния управител. 
       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
        Община Ситово. 
 
 14.Докладна записка относно изменение на план за регулация за УПИ І-
54,53,599,586,587,Кв.36 и УПИ ІV – 588 в Кв.36 по ПР на с.Ситово. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
        Община Ситово. 
 15.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в с.Искра, 
допълнена съгласно Заповед №АК-02-4/06.02.2013 г. на Областния управител. 
 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
        Община Ситово. 
 16. Питания. 
 
По първа точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от М.Мехмед –Председател на Общ.съвет – Ситово,относно 
промени в състава на постоянните комисии в Общински съвет – Ситово. 
С резултат от гласуването :  общо  9 общински съветника, гласували: 
9 гласа „ За „  

 
1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Небает Шукри Сюлейман 
6.Никола Георгиев Георгиев 
7.Розин Георгиев Христов 
8.Станчо Борисов Арсов 
9. Ясен Иванов Енев 
 

0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” 
 и 4 - ма  отсъстващи: 

1. Ридван Ахмед Кязим 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Дженгиз Рубил Ахмед 
4. Ервин Наил Ибрям 

 
 
Общинският съвет прие следното  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 12 
===================  
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На основание Чл.21,Ал.1,т.1 от ЗМСМА,Общински съвет – Ситово актуализира 
състава на Постоянната комисия по образование,култура,младежки дейности,спорт и 
туризъм,както следва: 

1.Розин Георгиев Христов – Председател 
2.Донка Димитрова Янкова – член 
3.Валерия Петрова Пецова – член 
4.Ервин Наил Ибрям – член 
5.Ясен Иванов Енев – член 

 
По втора точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от М.Мехмед – Председател на Общ.съвет – Ситово,относно 
споразумение за побратимяване с Община Картал-Истанбул, Република Турция. 
С резултат от гласуването :  общо  9 общински съветника, гласували: 
9 гласа „ За „  

1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Небает Шукри Сюлейман 
6.Никола Георгиев Георгиев 
7.Розин Георгиев Христов 
8.Станчо Борисов Арсов 
9. Ясен Иванов Енев 
 

0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” 
 и 4 - ма  отсъстващи: 

1. Ридван Ахмед Кязим 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Дженгиз Рубил Ахмед 
4. Ервин Наил Ибрям 

 
Общинският съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 13 

===================  
 

На основание Чл.21,Ал.1,т.23 и Чл.61 от ЗМСМА,Общински съвет – Ситово: 
Упълномощава Кмета на Община Ситово да подпише споразумение с Община 

Картал,град Истанбул,Република Турция за побратимяване и осъществяване на 
сътрудничество в областта на местното 
самоуправление,здравеопазването,културата,спорта и туризма. 
 
По трета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно 
изпълнението и актуализация на бюджета на Община Ситово за периода 01.01.2012г.-
31.12.2012 година. 
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Кметът на Община Ситово запозна присъстващите с Докладна записка относно 
изпълнението и актуализацията на бюджета на Община Ситово за периода 01.01.2012 – 
31.12.2012 г.  
Председателят на Общинския съвет  даде думата за мнения становища и предложения 
по разглежданата точка. 
Станчо Арсов – няма приложен отчет за представителните разходи.Липсва и отчет за 
разходите на Общинския съвет.  Какви са средствата, които се заплащат на 
пътуващите служители от Общинска администрация? 
В отговор на въпроса за пътуващите служители главният счетоводител отговори, че 
Общината е разходвала 9 384 лева за покриване на пътните разходи на служителите. 
Ридван Кязим – какви са извършените разходи за външни услуги – какво включва? 
Никола Георгиев – при разглеждането на докладната на бюджетна комисия бях 
поискал справка за външните услуги. До момента такава не ми е предоставена. 
Представя се справката от главния счетоводител.  
Имам въпрос – колко от служителите работят и по проекти и какви са получените 
средства по тях. Да се представи поименен списък на следващо заседание. 
Ридван Кязим – отправя искане към Кмета на Общината за следващото заседание да 
се предостави подробна информация за отчета на Общинския съвет по параграф 1016 
/вода, горива и енергия/ и параграф 1020 /външни услуги/.  
Николай Неделчев отговори, че ще бъде представена такава информация на 
следващото заседание.  
Други мнения и становища не бяха изразени.  
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване трета точка от дневния ред. 
 
С резултат от гласуването :  общо  12 общински съветника, гласували: 
8 гласа „ За „  

1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Ридван Ахмед Кязим 
6.Розин Георгиев Христов 
7. Дженгиз Рубил Ахмед 
8.Станчо Борисов Арсов 
 

4 - гласа „ въздържал се  
1. Сания Мустафа Юсуф; 
2. Небает Шукри Сюлейман; 
3. Никола Георгиев Георгиев; 
4. Ясен Иванов Енев. 
 
0 - гласа „против” 
 
 и 1  отсъстващ: 

1. Ервин Наил Ибрям 
 
Общинският съвет прие следното  

  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 14 
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===================  
 

 1.На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.25, Ал.1 от ЗОБ, 
Общински съвет – Ситово приема Отчета за изпълнението на бюджета на Община 
Ситово към 31.12.2012 год., както следва: 
 
 
 По разходната част: 
  - държавни дейности + дофинансиране  - 1 657 335 лв. 
  - местни дейности      - 1 347 621 лв. 
  - общо       - 3 004 956 лв. 
 По приходната част 
  - държавни дейности      - 1 642 694 лв. 
  - местни дейности      - 1 362 262 лв. 
  - общо       - 3 004 956 лв. 
 
 2.На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.18 от 
ЗОБ,Общински съвет – Ситово приема актуализация на бюджета на Община Ситово 
към 31.12.2012 година, както следва: 
  По приходната част: 
  - било      - 3 046 303 лв. 
  - става     - 3 326 565 лв. 
 
  По разходната част: 
  - било      - 3 046 303 лв. 
  - става     - 3 326 565 лв. 
 
По четвърта точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,относно 
приемане бюджета на Община Ситово по приходната и разходна част за 2013 година. 
Председателят на Общинския съвет  даде думата за мнения становища и предложения 
по разглежданата точка. 

Никола Георгиев – имам конкретно предложение, заложените средства в 
параграф  

10 -20 да бъдат намалени със 100 000 лева, които да бъдат прехвърлени в 
параграф 97-00 /резерв/, в предходните години не е имало такова завишение в този 
параграф за външни услуги, а през 2013 година са 400 000 лева. Ние не знаем за какво 
са тези средства. Отправи питане към Кмета на Общината – какви са приходите от 
наем на пасищата?  

В отговор на питането Кметът отговори, че е възложил да бъде направено 
проучване колко от общинските пасища са разорани от земеделски производители , за 
да може Общината да събира средствата от тях. 

Станчо Арсов – тъй като е дадена справка за тримесечно разпределение на 
субсидиите от централния бюджет в таблица 3, редно е и отчетите за тези средства да 
се правят на тримесечие , а не на шестмесечие. За мен този бюджет не е добър. 

Ридван Кязим – имаше практика предните години да се прави обществено 
обсъждане на бюджета по населени места, където Кметът , заедно с Председателя на 
бюджетната комисия и Председателя на Общински съвет разясняваше за бюджета. 
Тази година това не е направено. Не са поканени и директорите на училищата на 
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заседанието, считам че е пропуск на Председателя на Общинския съвет. Не съм 
съгласен с разпределението на капиталовите средства. Имам няколко конкретни 
предложения: 

1. Да се заделят средства за частичен ремонт на здравната служба в с. Искра. 
2. Да се предвидят средства за ул. „Трета „ в с. Босна за каменна настилка; 
3. В с. Искра да се заделят средства от капиталовите разходи за ул. „Златен 

клас”, която също е в окаяно състояние; 
4. Частичен ремонт на читалището в с. Босна.  
Предлагам средствата да  дойдат от предвидените в капиталовите разходи за 

оборудване и озвучаване на заседателната зала на Общински съвет , както и  50 % от 
средствата, които Общината заделя за пътуващите служители и от предвидените 
средства за закупване на ученически автобус, който може да бъде закупен и на лизинг. 

Ясен Иванов – не само селата Босна и Искра са с проблеми, навсякъде има 
улици в окаяно състояние , но когато няма достатъчно средства не е възможно всичко 
да се направи. Нека да се подходи поетапно – едно по едно. Предлагам на 
шестмесечието когато се разглежда отчета за шестмесечието да се помисли за тези 
предложения. Аз не съм против тях. 

Розин Георгиев – тези обекти, които се предлагат кметовете трябваше да ги 
подадат преди месец, а не в последния момент да се правят предложения за корекции. 
Нека се спазват сроковете и кметовете да си поемат отговорността. Това трябва да се 
решава в комисите. 

Станчо Арсов – на отчета за шестмесечието да се извърши корекция на 
бюджета при възможност. 

След направените разисквания Председателят на Общински съвет обяви 
процедура по гласуване на направените  предложения: по реда на постъпването им: 

1. По предложението на Никола Георгиев за прехвърляне на средства в 
размер на 100 000 лева от параграф 10-20 /външни услуги/ към параграф 97-
00 /резерв/   

 
С резултат от гласуването: общо  12 общински съветника, гласували: 
8 гласа „ За „  

 
1.Моазес Джевдет Мехмед 
2.Ридван Ахмед Кязим 
3. Дженгиз Рубил Ахмед 
4.Сания Мустафа Юсуф; 
5.Небает Шукри Сюлейман; 

           6. Никола Георгиев Георгиев; 
           7. Ясен Иванов Енев. 
           8. Станчо Борисов Арсов 
 
1 - глас „ въздържал се – Донка Димитрова Янкова 
3 - гласа „против”  
 1.Валерия Петрова Пецова; 
 2.Розин Георгиев Христов 
 3.Йовка Иванова Траянова 
 
 и 1  отсъстващ: 

Ервин Наил Ибрям 
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Общинският съвет приема предложението  за прехвърляне на средства в размер 
на 100 000 лева от параграф 10-20 /външни услуги/ към параграф 97-00 /резерв/. 
Корекцията да бъде отразена в проекта за бюджет за 2013 година. 
 
По второто предложение на Ридван Ахмед Кязим за ново разпределение на 
капиталовите средства и осигуряване на средства за читалище с.Босна, ул.”Трета” в с. 
Босна, здравна служба в с. Искра и улица „Златен клас” в с. Искра Председателят 
обяви процедура на гласуване: 
 
С резултат от гласуването: общо  12 общински съветника, гласували: 
4 гласа „ За „  

 
1.Ридван Ахмед Кязим 
2. Дженгиз Рубил Ахмед 
3.Сания Мустафа Юсуф; 
4.Небает Шукри Сюлейман; 

 
4 - гласа „ въздържал се – 
1. Моазес Джевдет Мехмед 
2. Станчо Арсов 
3. Ясен Иванов Енев 
4. Донка Димитрова Янкова 
4 - гласа „против”  
 1.Валерия Петрова Пецова; 
 2.Розин Георгиев Христов 
 3.Йовка Иванова Траянова 
 4. Никола Георгиев Георгиев 
 
 и 1  отсъстващ: 

Ервин Наил Ибрям 
 
Предложението не се приема! 
 
Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване основното 
предложение за приемане на бюджета на Община Ситово по приходната и 
разходната му част за 2013 година.  
 
Един общински съветник декларира устно , че няма да участва в гласуването, 
поради наличието на частен  интерес,  съгласно чл. 20, ал.2  от ЗПРКИ :  
1. Станчо Борисов Арсов; 

  
С резултат от гласуването: общо  12 общински съветника, гласували: 
 

7 гласа „ За „  
 

1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Ясен Иванов Енев 
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6.Розин Георгиев Христов 
7. Никола Георгиев Георгиев 
  
4 - гласа „ въздържал се  
1. Сания Мустафа Юсуф; 
2. Небает Шукри Сюлейман; 
3. Ридван Ахмед Кязим; 
4. Дженгиз Рубил Ахмед. 
 
0 - гласа „против” 

 
   1  отсъстващ: 

1.Ервин Наил Ибрям 
 1 негласувал: 

1. Станчо Борисов Арсов 
 
 

Общинският съвет прие следното  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 15 
===================  

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, , чл.11, ал.7, чл.12 от Закона за 
общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013г., ПМС № 
1/09.01.2013г. и писмо № ФО-1 от 21.01.2013г. на Министерство на финансите, 
Общински съвет – Ситово: 
  
 І. Приема бюджета на Община Ситово за 2013 година по пълна бюджетна 
класификация както следва: 
   

1. По приходната част – в размер на      3 751 311 лв. 
(разпределени по параграфи съгласно Таблица 6) 

  в т.ч.:  
1.1. Приходи с държавен характер  = 2 022 381 лв. 
в т.ч:  

1.1.1Обща субсидия за делегираните от държавата  
дейности    = 1 697 638 лв.. 

1.1.2. Неданъчни приходи  =      53 641 лв. 
1.1.3.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране  

на държавни дейности  =       20 000 лв. 
1.1.4.Преходен остатък   =    251 102 лв 

 
   1.2. Приходи с общински характер = 1 728 930 лв. 

в т.ч.: 
  1.2.1. Данъчни приходи   =    213 755 лв. 
  1.2.2. Неданъчни приходи  =    812 938 лв. 
  1.2.3. Обща изравнителна субсидия =    438 900 лв. 
  (в т.ч трансфер за зимно поддържане и снегопочистване = 36 300 лв.) 
  1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране  
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на общински дейности    =   69 100 лв. 
  1.2.5.Осн.ремонт на пътища четвъртокласна пътна мрежа = 123 600 лв. 
  1.2.6. Трансфери      =   -18 000 лв. 
  1.2.7. Вр.безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки  

(с оглед предварителното финансиране на изпълнението на  
текущи проекти     =   -228 870 лв. 

  1.2.8. Възстановени суми по временна финансова помощ = 15 000 лв. 
  1.2.9. Получени дългоср. заеми от банки в страната =  500 000 лв. 

1.2.10. Погасени дългоср. заеми от банки в страната=  - 304 000 лв 
  1.2.11. Възстановени средства по неизпълнен договор за финансов 

лизинг          =   36 000 лв. 
1.2.12.Преходен остатък        =   70 507 лв. 

 
2. По разходната част – в размер на       3 751 311 лв. 

(разпределени по функции и групи разходи, съгласно Таблици 8, 9 ,10) 
  в т.ч.: 

2.1. Държавни дейности (вкл. и капиталови разходи) =  2 022 381 лв. 
2.2.Дофинансиране на държ.дейности с общински приходи(вкл. и 

капиталови разходи)       =     11 912 лв. 
2.2. Общински дейности (вкл. капиталови разходи и резерв) =  1 717 

018в. 
 
Ивестиционна програма на Община Ситово и поименно 
разпределение на капиталовите разходи. =  628 910 лв. 

(разпределени по обекти и дейности съгласно Таблица 11) 
 

I.1. Приема бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в 
съответствие с Таблици 9 

ІІ.Разпределя преходния остатък от 2012г. на стойност 321 609 лв. съгласно  
Таблица 7. 

ІІІ. Приема следните лимити за разходи: 
1. Лимит за представителни разходи в размер до 13 500, в т.ч.: 

 Лимит за представителни разходи в  размер до 10 000 лв. за дейност “Общи 
държавни служби” 
 Лимит за представителни разходи в  размер до 3 500 лв. за дейност “ Общински 
съвет” 

2. Разходи за финансиране на общински вестник в размер до 3 200 лв. 
3. Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови 

възнаграждения 
 IV. Приема разчет за целевите разходи както следва: 

1. За членски внос и участие в НПО –  2 800 лв. 
2. Помощи по решение на общинския съвет – 5 000 лв. (в т.ч. 1000лв. за 

деца с изявени способности) 
3. Разходи за подпомагане на погребения в размер на 1 000 лв., при 

съблюдаване на следните изисквания – за самотни , без близки и 
роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални 
услуги и регистрирани в Дирекция  “Социално подпомагане” лица в 
размер до 90 лв. Сумата включва: ковчег  или закупуване на тензух до 
50 лв.;  изкопаване на гроб – 20лв., превоз на покойника –  20лв.; 
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 V. Утвърждава списък  на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности по образованието , които имат право на заплащане на част от 
транспортните разходи , съгласно Таблица 4. 

VІ. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт на лицата по 
т.V в рамките до 85 % от действителните разходи, след представяне на разходо-
оправдателни документи (фактури, билети, абонаментни карти), до размера на 
предвидената за това субсидия от ЦБ. 

VII. Утвърждава поименен списък и дестинация на пътуващите работници и 
служители в Община Ситово, както следва: 

№ Име, презиме, фамилия Дестинация 

1 Димитър Маринчев Христов Силистра - Ситово - Силистра 
2 Мартин Цветков Георгиев Силистра - Ситово - Силистра 
3 Елисавета Георгиева Кърова Силистра - Ситово - Силистра 
4 Севил Таляд Халим Силистра - Ситово - Силистра 
5 Венета Стоянова Иванова Силистра - Ситово - Силистра 
6 Севия Назми Мехмед Силистра - Любен - Силистра 
7 Екатерина Петрова Стоянова  Силистра - Добротица - Силистра 
8 Женя Милкова Маринова Силистра – Ситово – Силистра 
9 Драгостина Цанева Друмева Силистра – Ситово – Силистра 
10 Андриан Димитров Андреев Силистра – Ситово – Силистра 
11 Юмюхан Назъм Расим Силистра – Босна – Силистра 
12 Севджан Джелил Адем Искра – Ситово – Искра 

13 
Радка Здравкова Карарадова-
Маринова Попина – Ситово – Попина 

14 Юлия Тихомирова Апостолова Айдемир – Попина – Айдемир 
 
VІII. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт на 

пътуващите работници и служители от Община Ситово от местоживеене до 
месторабота и обратно, в размер до 90% от действително извършените разходи за 
пътуване, след представяне на  разходно-оправдателни документи (фактури, билети, 
абонаментни карти). 

IX. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 70 504 лв съгласно 
Таблица 13. 

X. Утвърждава субсидирана численост на организациите с нестопанка цел – 
читалища – 10 бройки. 

 ХI. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел – 
читалища на територията на общината в размер на 80 099 лв., съгласно Таблица 12 

XII. Упълномощава Кмета на общината да договори условията за използването 
на средствата по т.ХI, при съблюдаване разпоредбите на чл.9, ал.1 и чл.10, ал.1 от ЗНЧ, 
както и чл.26, ал.2 от ЗНЧ. 

XIII. Определя 54 бройки численост на персонала в дейност „Общинска 
администрация, със средства за заплати по § 01 в размер на 361 538 лв. за сметка на 
трансфера по единния разходен стандарт 

XIV. Задължава кмета на общината да състави длъжностно разписание за 
делегираната от държавата дейност в рамките на средствата за заплати посочени в 
предходната точка 

 11 



XV. Определя 2 бройки численост на персонала в дейност „Други дейности по 
образованието”-дофинансиране,  за шофьори на автобуси, със средства за заплати по § 
01 в размер на 9 837 лв. за сметка на собствените приходи, като след получаване на 
целевата субсидия за тях, разходите за цялата дейност бъдат отразени в държавна 
дейност „Други дейности по образованието”, а заделените средства преминат в резерв 
в местните дейности и бъде използван в съотвествие с чл.27, ал.1, т.3 от Закона за 
общинските бюджети . 

XVI. Определя числеността на персонала по дейности в Бюджет 2013 както 
следва: 

 
№ 
по 
ред 

Д Е Й Н О С Т И Численост на 
персонала 

1 ДД "Общинска администрация" 54 
2 ДД "Др.д-сти по отбрана" 5 
3 Доф.ДД "Др.дейности по образованието" 2 
4 МД "Столове" 5 
5 МД "Чистота" 4,5 
6 МД "Озеленяване" 3 

7 
Д-ст "Пречистване на отпадъчни води от 
нас.места" 4 

8 
МД ''Упр.,контрол и регулиране на д-сти по 
опазване на околната среда'' 10 

 
ХVII. Определя извънбюджетните сметки, които ще функционират през 2013г. 

както следва: 
1. Извънбюджетни сметки за средства от ДФ”Земеделие” – 

Разплащателна агенция; 
2. Извънбюджетни сметки за средства от Националния фонд към 

министъра на финансите ; 
 ХVIII. Общински съвет – Ситово определя и утвърждава приоритетите, по които 
да се изразходват постъпилите по бюджета на Общината средства, както следва: 

1. Заплати и задължителни осигурителни плащания. 
2. Храна, отопление, осветление и текуща издръжка на общинските 

дейности. 
3. Текущ ремонт на обекти от общинските дейности 
4. Капиталови разходи за обекти включени в инвестиционната програма 

на общината. 
 ХIX. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни 
и общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на Общината за 
бюджетната 2013 година , съгласно чл.27 от Закона за общинските бюджети: 
  1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 
разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност. 
  2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от 
дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер и 
без да се прехвърлят кредити от държавни дейности в общински дейности 
  3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит 
  4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация. 
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  5. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по 
национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината 
за изпълнение на общинския план за развитие. 
  6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 
за съфинансиране на общински програми и проекти. 
  7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 
за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на 
определените годишни цели на общината. 
 ХX. Задължава Кмета на Общината: 

1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на 
второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни 
кредити. 

2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и 
звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при 
неспазване на приетите приоритети. 

XXI. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по 
общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения 
и спонсорства в съответствие с волята на дарителя, донора. 
ХXII. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 

местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013г. дава 
право на кмета на общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове 
на общината. 

XXIII. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни 
сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от 
временни безлихвени заеми от бщджетни, извънбюджетни сметки до възстановяването 
им от Управляващия орган. 

XXIV. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от ЦБ, във 
връзка с разходи по одобрени проекти по ОП на ЕС и други донорски програми, преди 
получаване на  междинните и окончателни плащания от общината. 

XXV. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат 
разплатени от бюджета за 2013г. в размер на 1 100 лв. и просрочените вземания, които 
да бъдат събрани през 2013г. в размер на 18 016 лв съгласно Таблица 14 

ХXVI. Годишния размер на плащанията по общинския дълг да не надвишават 
15% от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за 2010г., 
като в т. ч. не влизат безлихвените заеми от ЦБ за финансиране на разходи до 
възстановяването им по одобрени проекти и програми , съфинансирани от ЕС. 
/чл.12,ал.1 и ал.3 от ЗОД/ 

ХXVII. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
Общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2013г. конкретни 
мерки за изпълнение на гласувания от Общински съвет – Ситово бюджет. 

 
 

По пета точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,относно 
актуализация на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистота в Община 
Ситово. 

С резултат от гласуването :  общо  8 общински съветници гласували: 
8 гласа „ За „  

1.Валерия Петрова Пецова 
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2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Станчо Борисов Арсов 
8.Ясен Иванов Енев 

 
0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 5 -ма  отсъстващи: 

1.Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Небает Шукри Сюлейман 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Дженгиз Рубил Ахмед 

 
 
Общинския съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 16 

====================  
 
На основание Чл.21, Ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет – Ситово приема 

актуализирана Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистота в Община 
Ситово. 
 
По шеста точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,относно 
промяна в структурата на ОП”Общински имоти и услуги”-2012” Ситово / Приложение 
№ 2 към Правилника за устройство и дейността на ОП/. 

С резултат от гласуването общо  8 общински съветници гласували: 
8 гласа „ За „  

1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Станчо Борисов Арсов 
8.Ясен Иванов Енев 

 
0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 5 -ма  отсъстващи: 

1.Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Небает Шукри Сюлейман 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Дженгиз Рубил Ахмед 
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Общинския съвет прие следното  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 17 
======================  

 
На основание Чл.21,Ал.1,т.3 от ЗМСМА и Чл.52,Ал.3 от ЗОС,Общински съвет – 

Ситово приема промени в структурата на ОП „ Общински имоти и услуги „ – 2012 
считано от 01.01.2013 година,съгласно Приложение № 1. 
 
По седма точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,относно 
приемане на Общински план за действие на Община Ситово за подкрепа на 
интеграционни политики през периода 2012-2014 година. 

 
С резултат от гласуването :  общо  8 общински съветника гласували: 

8 гласа „ За „  
1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Станчо Борисов Арсов 
8.Ясен Иванов Енев 

 
0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 5 -ма  отсъстващи: 

1.Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Небает Шукри Сюлейман 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Дженгиз Рубил Ахмед 

Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 18 
=====================  

 
На основание Чл.21,Ал.1,т.12, и ал.2 от ЗМСМА във връзка с Раздел VІІ,т.3 от 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите / 2012-2020 / 
и в изпълнение на Плана за действие на Област Силистра /2012-2014/ на Националната 
стратегия на Република България за интегриране на ромите / 2012-2020 /, Общински 
съвет – Ситово да приеме План за действие на Община Ситово за подкрепа на 
интеграционните политики 2012-2014 година. 

 
По осма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,относно 
приемане Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и 
регистрация на домашните кучета на територията на Община Ситово-2013-2015 
година. 

 
С резултат от гласуването :  общо  8общински съветника гласували: 

8 гласа „ За „  
 
1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Станчо Борисов Арсов 
8.Ясен Иванов Енев 

 
0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 5 -ма  отсъстващи: 

1.Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Небает Шукри Сюлейман 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Дженгиз Рубил Ахмед 

 
Общинския съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 19 

===================  
 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.12 от ЗМСМА и Чл.40,Ал.1 от Закона за защита на 
животните,Общински съвет – Ситово приема Програма за овладяване на популацията 
на безстопанствените кучета и регистрация на домашните кучета и регистрация на 
домашните кучета на територията на Община Ситово със срок на действие 2013-2015 
година. 
 
По девета точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,относно 
приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и 
регистрация на домашните кучета на територията на Община Ситово. 

С резултат от гласуването :  общо  8 общински съветника гласували: 
8 гласа „ За „  

1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Станчо Борисов Арсов 
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8.Ясен Иванов Енев 
 
0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 5 -ма  отсъстващи: 

1.Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Небает Шукри Сюлейман 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Дженгиз Рубил Ахмед 

 
 
Общинския съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 20 

=====================  
 

На основание Чл.21,Ал.2 от ЗМСМА и Чл.40,Ал.5 от Закона за защита на 
животните,Общински съвет – Ситово приема Наредба за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета и регистрация на домашните кучета на територията на 
Община Ситово. 
 
По десета точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,относно 
приемане на Общински план за младежта на Община Ситово 2013 година. 

С резултат от гласуването :  общо  8 общински съветника гласували: 
8 гласа „ За „  

1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Станчо Борисов Арсов 
8.Ясен Иванов Енев 

 
0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 5 -ма  отсъстващи: 

1.Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Небает Шукри Сюлейман 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Дженгиз Рубил Ахмед 

 
Общинския съвет прие следното  
 

Р Е ШЕ Н И Е № 21 
=================== 
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На основание Чл.21,Ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,Чл.16,Ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет – Ситово приема 
Общински план за младежта за 2013 година. 
 
По единадесета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно 
приемане на План за защита при бедствия в Община Ситово. 
 
 

С резултат от гласуването :  общо  8 общински съветника гласували: 
8 гласа „ За „  

1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Станчо Борисов Арсов 
8.Ясен Иванов Енев 

 
0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 5 -ма  отсъстващи: 

1.Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Небает Шукри Сюлейман 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Дженгиз Рубил Ахмед 

 
Общинския съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 22 

====================  
  
 На основание Чл.21,Ал.12 от ЗМСМА и Чл.9,Ал.11, от ЗЗБ, Общински съвет 
Ситово приема Плана за защита при бедствия  в Община Ситово по части както 
следва: 

1. Задължителни планове 
- План за защита при земетресение 
- План за защита при наводнение 
- План за защита при ядрена и радиационна авария 

2. Специфични 
- План за защита при пожари /полски,горски и битови / 
- План за защита при замърсяване на р.Дуняв с нефтени разлими 
- План за защита при снегонавявания и обледяване. 

 
По дванадесета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно 
преобразуване на част от имот публична общинска собственост в частна общинска 
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собственост и изграждане на параклис за духовни и молитвени нужди на гражданите в 
с.Попина,Община Ситово,област Силистра. 

С резултат от гласуването :  общо  8 общински съветника гласували: 
8 гласа „ За „  

1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Станчо Борисов Арсов 
8.Ясен Иванов Енев 

 
0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 5 -ма  отсъстващи: 

1.Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Небает Шукри Сюлейман 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Дженгиз Рубил Ахмед 
 

Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 23 
===================  

 На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,Общински съвет – Ситово, приема следното решение: 
 1. Дава съгласие за изграждане на параклис за духовни и молитвени нужди на 
гражданите в УПИ VІ-250,Квартал 25 на РП на с.Попина. 
 2.Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите правни и 
фактически действия за изпълнение на решението. 
 
По тринадесета точка от дневния ред: 
 

Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с 
предложението за разпореждане с част от имоти-публична общинска собственост в 
с.Слатина.  На предходно заседание на Общински съвет е прието Решение 
№7/24.01.2013 година, което е върнато от Областния управител за ново разглеждане 
със Заповед №АК-02-4/06.02.2013 година . Спазвайки препоръките в писмото на 
Областния управител Кметът  предложи да бъде обсъдено наново искането на Ловно-
рибарската дружинка в с. Ситово.  

 
С резултат от гласуването :  общо  8 общински съветника гласували: 

8 гласа „ За „  
1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Розин Георгиев Христов 
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7.Станчо Борисов Арсов 
8.Ясен Иванов Енев 
 

0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 5 -ма  отсъстващи: 

1.Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Небает Шукри Сюлейман 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Дженгиз Рубил Ахмед 
 

Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 24 
===================  

 
На основание чл. 21, ал.1 , т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Ситово допълва свое 
Решение № 7 от 24.01.2013 година, прието с Протокол № 1/24.01.2013 г. След 
промяната Решението придобива следния вид:  
 
 „На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА,Чл.14,Ал.7 от ЗОС,Чл.21,Ал.1 и 
Ал.4,Чл.110,Ал.3 от НРПСУРОИ,както и Чл.43,Ал.3,т.2 от ЗГ, Общински съвет 
Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура – ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ на Ловно-рибарска дружина с.Ситово за срок по-кратък от 1 /една/ 
година за ползването като „дивечови ниви” с наемна цена от 40.00 лева/дка на 
имоти – публична общинска собственост,представляващи: 
 -1,260/144,464 идеални части от „ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ” с обща 
площ от 144,464 дка в местността „ З-ще на с.Слатина” с кад.№ 025079 по КВС в 
землище на с.Слатина; 
1,500/144,464 идеални части от „ ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ” с обща площ от 
144,464 дка в местността „ З-ще на с.Слатина” с кад.№ 025079 по КВС в землище 
на с.Слатина; 
 3,640/127,497 идеални части от ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ” с обща 
площ от 127,497 дка в местността „ З-ще на с.Слатина” с кад.№025088 по КВС в 
землище на с.Слатина; по условията и реда на НАРЕДБА за реда на 
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет – Ситово.” 
 
По четиринадесета точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно 
изменение на план за регулация за УПИ І-54,53,599,586,587,Кв.36 и УПИ ІV – 588 в 
Кв.36 по ПР на с.Ситово. 

С резултат от гласуването :  общо  8 общински съветника гласували: 
8 гласа „ За „  

 
1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
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5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Станчо Борисов Арсов 
8.Ясен Иванов Енев 

 
0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 5 -ма  отсъстващи: 

1.Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Небает Шукри Сюлейман 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Дженгиз Рубил Ахмед 

 
Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 25 
=================== 

 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.11 и Чл.22,Ал.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, на основание Чл.124 а, Ал.1 от 
ЗУТ,във връзка с Чл.134,Ал.2,т.6 от ЗУТ и Чл.124 б,Ал.1 от ЗУТ РАЗРЕШАВА  на ЕТ 
„ Интерес – 2000 – Муса Мусов „ от с.Ситово,Община Ситово,област Силистра 
изработването на ПУП – Изменение на план за регулация за УПИ І-
54,53,599,586,587,Кв.36 и УПИ ІV – 588 в Кв.36 по ПР на с.Ситово. 
 
По петнадесета точка от дневния ред: 
 

Докладна записка  от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,относно 
разпореждане с общинска собственост в с.Искра. Поради факта, че докладната 
записка бе върната за ново разглеждане от Областия управител и съгласно 
Заповед № АК -02-4/06.02.2013 г. на Областия управител са извършени 
необходимите корекции по предложението, прието с Решение № 8 /24.01.2013 
година на Общински съвет Ситово. 

 
С резултат от гласуването :  общо  8 общински съветника гласували: 

8 гласа „ За „  
1.Валерия Петрова Пецова 
2. Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Станчо Борисов Арсов 
8.Ясен Иванов Енев 

0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 5 -ма  отсъстващи: 

1.Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Небает Шукри Сюлейман 
4. Ридван Ахмед Кязим 
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5. Дженгиз Рубил Ахмед 
 
Общинския съвет прие следното  

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 26 
=================== 

 
На основание чл. 21, ал.1 , т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Ситово допълва свое 
Решение № 8 от 24.01.2013 година, прието с Протокол № 1/24.01.2013 г. След 
промяната Решението придобива следния вид:  
 
 „ На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА,Чл.34,Ал.4 и Чл.35,Ал.1 от ЗОС и 
Чл.45,Ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община 
Ситово да открие процедура – ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на имот - 
частна общинска собственост,представляващ: 
 - „ ДВОРНО МЯСТО „ /незастроено/ - урбанизирана територия с площ от 
759 кв.м. в квартал 12, УПИ № ХІІ-112 по регулационния план на с.Искра с 
пазарна цена от 3325,00 лева; по условията и реда на НАРЕДБАТА за реда на 
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет – Ситово.” 
 

Нямаше отправени питания. 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 12.40 часа.  
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ: _____________     
            / М. МЕХМЕД / 
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